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Sayın okuyucularıma
; ;

«Gazellerim» nam ve unvanı altında Gazellerimin bir 
kısmının olsun tab ü neşri daima müstağraki iltifatları 
bulunduğum Şiir ü edep üstatlarımız tarafından emr ve 
talep buyurulmuş idi. Merhum Nacinin dediği gibi:

Efkârım eğerçe Nazme mail 
Halim değil intizamı kabil

Tabiatında yaradılmış bir aciz olduğum için Gazel
lerimi bir yere toplayıp mevkii intişare koymak hususun
daki ihmalim devam etmekte iken üstadanı müşarünileyhim 
taraflarından lütfen takrızlar ihdası başladı.

Artık olbabtaki ihmalimin terki bir fariza hükmüne 
girmiş oldu. Bir müddet çalıştım ve bu eser meydana 
çıktı.

Şu ciheti de arzetmekten kendimi alamam ki malûm 
■olduğu üzere beşer için dünyada mutlak surette saadet 
olamaz. Nisbi bir saadet varsada oda - zannı acizanemce - 
sureti telekkiye göre şekli ve derecesi değişir, işte bu 
nazariyeye binaendirki aciziniz bu gün kendimi dünyanın 
en büyük bahtiyarı adederim. Çünkü en büyük Edep ve 
irfan üstadlarımızm iltifatlarına ve müfrit teltiflarına 
mazharım.
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Naçiz eserime hakiki bir şeref ve kiymet veren 
takrizler tarihi vurudları sırasince dercedilmiştir.

Yüksek kalemleri, âşik gönüllere kevserler içiren o mu
azzam ve muhterem üstatlarınca şuracıkta da umk 

x ruhumdan gelen şükranlarımr  ve minetdarlıklarımı 
arzederim.

«Delilik» unvanı tahtında derdesti tab olan diğer bir 
eserimle beraber bu naçiz «Gazellerim» öyle tahmin ede
rim ki divan edebiyatının parlak bir hatimesi olacaktır 
Tefikallah tandir.

10 Teşnnevvel 937 ; ALİ İFFET
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Pek muhterem Ebülfazl velkejmal
Bay Tahir Olgunun beliğ takrizleridir

TEBRİK

Nadir iken tevafuku siyretle suratın 
Üymuş tamam isin ü müseması İffetin 
Zatindaki Keıhalü fezail sözündede 
Parlar güneş misali o sahip faziletin 
Gencinei hakayık olan kalbi enveri 
Deryayi bigiranidir ilham ü hikmetin 
Gevhernisari marifet olmakta daima 
Her mevcei hûrüşü o bahri hakikatin 
Tabî beliği bir yemi feyyazi bi ruküd 
Eşarı sanihati güzini muhabetın 
Her nazmı abdari tesavuf mealinin 
Fevkinde kadri mertebei şairiyein 
Ah ettirir gazelleri* âşik. gönüllere 
Kim her biri terenümidir sirrüvahdetin 
Kalmıştı gizli hayli zamandır bu layıhat 
Erbabı dil çekerdi onun derdi hasretin 
Aşkehlinin derunune tabi getirdi şevk 
Olsun medit afiyeti, ömrü hazretin 
Tahîr; Cenabı şairi tebrik eder, derim: 
Matbüdür gazelleri üstat İffetin.

TAHİR OLGUN
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§ir ü edebin büyük üstatlarından Reisüîarifm 
pek muhterem hocamız Bay Mecdi Abdülaziz 
hazretlerinin kımetli tohfeleridir.

Ali İffet denilen zatı sütüde haslet 
Şairi mahiri danayi bediülkudret.
Ateşi aşk ile Mecnuna verir derdi elim, 
Firkati yari ile buldu kemali şöhret. 
Cisminin zereleri olsada bir narı cehim, 
Kalbine ğıbta eder nuru riyazi cennet 
Söz bilir güfteleri şiiri münakahtır hep 
Kudreti zatına sermaye, füyuzu fitret.
A li İffet dime bir şairi yekta dimedir,
Ali İffet dime baştan başa bir ulviyet. 
Daima tarzı tagazzülde terennüm eyler, 
Şiiri vadii taaşşukta nidayi hasret.
İbtilâ kendisine baisi feyz olmuştur,
Aşıka feyzi tecelli de beladır devlet. 
Neşri asarı ile kendini tebrik ederim, 
Yaşasın, bin yaşasın iffeti ulvi hilkat. 
Tarzı küftarım Mecdi gibi herkes beğenir 
Okuyanlar elemi aşkına eyler hayret.

ABDÜLÂZİZ MECDİ
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Gencine! fazlü kemal İbnûlemin Mahmut 
Kemal üstadımızın lütfettikleri takrizi nefişdir.

İffetin şiiri dil! avizini talcdir ederim 
Çünkü ibraz ediyor aşkını her beyti zarif 
Ona şair de derim, aşıkı sadık da derim 
Şiirini aşk ile meze eylemiş ol merdi arif 
Ne ğazeller ki güzeller bile meclub oluyor 
Cezbi kalp etmede elhak o Suhan sazı afif 
Eylemişler şuara, şiirini tarife şİtab 
Şair olsaydım eğer bende ederdim tarif 
Şair olsam da cesaret edemem tarife 
Korkarım ki ederim kadrini [belki tahfif 
Aczimi muterifim, vasfına kadir değilim 
Böyle rengin eseri kabil olurmu tavsif ! 
Şiirü şair ne dimekdir* onu erbabı bilir l" 
Laf ile hakü hakikat edilirmi tahrif 
Bikri mazmunuma hayran ederek merdü zeni 
Yaşasın yüz sene, İffet yazarak şiiri lâtif.

M Nisan 1937 İbnilemin MAHMUT KEMAL
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Kuvvei edebiyye ve kudreti şairanesi emsalsiz,, 
edibilebib ve arif zarif bay Remzinin enfes takriz
leridir.

Şair cenabı İffet 
Düldül Süvari hikmet 
Güftarı paki mümtaz 
Tarzı gazelde icaz 
Her mısraı murassa 
Ebyatı pek müsanna 
Yok yok o şiiri âli 
Ruhulbeyan meali 
Zibayişi mecami 
Olsun cihanda lâmi

—  hemnamı şiriyezdan
—  merdi edibi meydan
—  eşarı gülşeni raz
—  gösterdi ol sühandan
—  kevherledir mülemma
—  göya birer nekindan
—  olmaz küher misali
—  fehmetmez ehli ebdan
— mecmuayi bedayi
—  döndükçe çarhı devdan

AH MED REMZİ
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İrfan ü kemali cümlece müsellem Namık Ke
mal zade merhum! Bay Ali Ekremin kalbimize 
hüzün ve matem veren nefis takrizleridir

Takrizi naçiz
«Gazellerim»., 
bütün meani ve

bu küçük bir risaledir amm 
elfazı necm necm baka

Eserki maşrikı ruh aferini âlemde 
Kemali fazlü belâgatle şemsi müstesna

Güzide mübdii yarı cenan «Ali İffet»
Ki kalp safidir ayinei ziyayi heda,

O  aşıkı ezeli tabişi resulullah,
O  mesti badei vahdet, o arifi mevlâ

Benim enisi hayatım, habibi canımdır; 
Tevazuundaki i ulvî necabetin hatta

Kemali şanınahayranım: ondan öğrendim 
Ne lütfü hak imiş insana feyzi istiğna!

Lisani şirine ağah olunca anlarsın 
Nasıl serairi kur’anı eyleypr, ifşa î

«Gazellerim» deki her mısraı münevviri ruh 
Nig-ahı hazreti cibrile benzetilse reva !

«Gazellerim» ki benim «İffeti» m dimektir, hep 
Birer neşıdeı vicdan, birer hitabı veta

O  kalbi genzi hafadan nasib alan arif 
İlâKi, bulsun ecelli meramınla sefa^

Duası şimdi budur «Ekrem» in, değil şimdi 
Minelezel onun ahenki ruhudur bu dua.

ALİ EKREM BÜLAYİR
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Eski Darülfünun edebiyati İraniye muktedir 
müderris, büyük edip züfünunumuz ve : mümtaz 
fairi hakimimiz pek muhterem üstadı irfanımız 
Bay Feridin enfes takrizleridir

Şairi nadire gü bay iffet ?
Etti eş’ arını cemü tedvin 
Tab’ ı nekadının ibdaatı 
Kariin zevkini eyler tatmin 
Muntazam silsilei efkârı 
Hisleri ceyyid ü üslubu metin 
Şiir ile Hikmeti meze eyliyerek 
Vermiş asarına bir şekli güzin 
Ruhu Nef’ i ve Nedim ü Nabi 
Nazmı renginini eyler tahsin 
Kudema tarzı dive t in etme 
Hüsne tesir edemez devrisinin 

, Bin yıl evvel ne ise hüsnü beşer 
Yine aynile odur ey hutbin 
Yenisi eskisi olmaz hüsnün 
Bunu tasdik eder erbabı yakin 
Aferin tab’ ına ey kânı hüner !
Tân eden cahile bihat nefrin

25 Ağustos 1937 FERİT
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Şiir ü edebte emsal ü akranı meyamndâ pek 
m üm taz bir mevkii bulunan şairi mahir muhterem 
muallim Bay Abdürrahman Şerefin kıymetli 
takrizleridir.

Üstadı Edeb ve Hikmet Ali İffet Beyefendinin « Ga
zellerim» namındaki eseri pürhünerlerine göyn bir tak
rizdir.

Ezelden akseder Çerha demadem nale hilkatten 
Sema yıldızle memlu eşki çeşmi ademiyetden 
Gülen var, ağlayan var gerçi rengâ renktir âlem 
Hafi bir sır, fakat* halâ açılmaz ruha kesretten 
Cihan bir gülşeni beytülademdir çeşmi akilde 
oehabı gırye çağlar aksi avazı meserretden '
Gül iümidi solgun, bülbüli hicranı eşfc alut 
Türabı dehr feyiz almış meğer seyli nedametten 
Yanar avizei ikbali dünya sözi ifganla 
Erir şemi halayık ateşi esrari kudretten 
Ne mevca mevc ışıklar var, ne rengâ renk akşamlar 
Yaşar koynunda zeratın derin bir cilve hikmetten 
«Elest» in banki duraduru ürperdikçe, dillerde 
Düşer bir katrei billuru lezzet keisi vahdetten 
O  keisi vahdetin bir lemai ülyasıdır sWvdâ ;‘%
Ki ğülkün buseler isareder ervaha lezzetten 
Cihan yeldası Hurşit imehabbetle münevverdir 
Gönüller cabeca ecramıdır ağlar şetaretten 
Budur sermayei âlem,, nasibi hamei şair 
Bu ateştir akan her lâhze mizahı hakikatten
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Muhabbet, meyvai memnui hikmettir ki renk almış 
Lebi dildarile bir kıp kızıl gülzari şehvetten 
Sabalardır nihali aşkı tehziz eyler efganlar 
Gülüstanlar solar, solmaz gönüller badi hasretten 
Çakarken berki hülya rizi aşk afak ü enfüsde 
Düşer bir mevsimi Nisanı hikmet ebri zulmetten 
Doğurmaz maderi evvam artık tıjflı aşk asa 
O  timsali emel ayrılmasın agusu himmetten 
Cihanda kıl ükalı aşk bitmez, bi teriahidır 
Temaşa kıl teceüiyatıbir mir’atı ibretten 
Ne gülruhsardır maksudu aşık, n e le b f  rengin 
Garaz kavrulmadır manendi bülbül hissi gayretten 
Meramın anlamaksa gavri esrari muhabbet ne

r-~ r-r~  ^  _r__r  .   ------ ----- „  |B|raw,  | -  _

Güzün ayrılmasın şarn^ü seher aşari «İffet» den 
Kulubu aşıkına bir sehabı rahmet olmuştur 
O  müstesna gazellerkimsüzülmüş kalbi hazretten 
Deruni saffetinden zinet almış ruhu eşarı 
Lisani kalida halı gibi azade külfetten 
Evet, muhtacı ziver tmetinde naks olanlardır 
Olur vareste simayi cevahir kayd zinetten 
O  feyza fqyz divanı hüner bir ırkı manadır 
Nişandır her gazel fevarei Firdevs nimetten 
Veya güller k i : evrakında şebnem nuru kevserdir. 
Nihali hürdür yahut baharı şiir cennetden 
Havayı ıtırnakinden düşer. badişeba baygın 
Güneşlerdir ki kopmuş kahkahati rengi hayretten 
«Şeref» gerçi beyanın sihre benzer, bunda şek yoktur 
Yine aciz kalırsın hazrete takdir kıymetten 
Nasıl tabir edersen handei eş’ari üstadı 
Hicab eyler elinde hamei icaz nisbetten 
Heman tebşir edüb tab’ ın hüda yaranı -güldürsün 
Ediban hissement olsun biraz malı ganimetden

Muallim ABDURRAHMAN ŞEREF



Şairi şirin zeban ve edibi mucızbeyan pek muh
terem kardaşım Bay Suut Yavsînin lâtif takrizidir.

Takatdümei naçiz kemterane

D inse lâvik nümunei icaz 
Hazreti İffetin gazellerine 
Yerîdîr*^t ^ ^ ^ ^ ^ ? u 3 :ian*
Her biri alemin güzellerine 
Kisvei tabi pek yaraştı, Suut !
Hüsnü matbuü bi bedellerine 
Dilerim kadrinaşinasanin 
Geçmesin na sütüde ellerine 
O  mesiha nefes sühanveri hak 
Nail etsin bütün emellerine

' "'««TIK» ^

Mürdediller bulur sefai hayat 
Sazi şirin dokunsa tellerine.

SUUT YAVSI
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Pek münakkah şiir söylemekte ve bakir maz
munlar bulmakta mahareti cümlece müsellem bu
lunan mümtaz üstatlarımızdan Bay Hüseyin Siretin 
müstesna takrizleridir.

«Pek muhterem 
hay Ali İffete»

üstadı irfanımız kardaşım

İffet gibi nadir Jbulunur sahibi irfan 
İrfanı cibjllişi kadar kendi de Jnsan 
Bir menbaı rahm ü şefekat kalbi rakiki 
Her katresi bir göz yaşı, her nale şehiki 

Yoktur yetişen kâbına vadii vefada 
Daim aranır kendisi bezmi ürefada 
Bir öyle semaparei saffet ki zamiri 
Vicdani melâiktir onun, varsa naziri 
Meşcerleri var ahi gariban gibi nal ân 
Irmakları var çeşmi yeti man gibi giryan 
Baştan başa eş’arı hoş ayenda, samimi 
Püraşk ü vefa kalbinin ezharı harimi 
Gezmekte hiyabani sütürinde gazalân 
Nüzhetkehi manası sefa bahşı güiüstan 
Her bir gazelin beyti birer lanei şair 
Eslafı edeb şevk iie olmakta müşair 
Temsil ediyor hali hazandide hezarı 
Kış mevsimi yollarda arar köhne baharı
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Hayretzede bir şairi dilhastai hicran | 
Emvacı şevahil gibi nalân ü perişan 
Mecpıuai nadide sinin bir gazelinde !
Tasvir ediyor cinneti bir başka zeminde 
Bin şevk ile olmuş örefa kendine peyrev 
Her şahi gazel goncesi bir nam'ıyei nev j 
Açmış rehi nareftei vadii cünunu 
Göstermiş Ahillaya bev adii cünunu 
Abidieri var ıhabedinin, siıbhasi zincir 
Mihrabı tecelli kedei cilvei takdir 
Top kandili zülmette Süreyya gibi menzür 
Mestanelerin aklı kanadilde bir nur 
Munlâyi cünun şerh ediyor metni bütünü 
Bi savt ü huruf anlatıyor dersi cünunu 
Açmış şebi yeldadan ufuklarda sahife 
Yapmış nice eeramı semavata halife 
Kürsüden eder âlemi miraci temaşa 
Olmuş peri cibrili emin, rahlesi göya 
Sahbayi buruşan dolu minayi cünundan 
Bir katre içen ders verir akla fünundau 
Tadat edemem ordaki halatı garibi 
Meşhudum olan feyzi kemalatı garibi 
(İffet) beni eylerdi gazelgüluga davet 
Bilmezdi ki tanzirine yok bende liyakat 
Feyzi nefesi eyledi ahir bana tesir 
İttim şu kasidem ile şeydalığı tasvir 
Bir goncei şebrenki bu, ilhamı cünunun 
Her jalei mefıkutu, süvedası derunun 
«İffet» bana bak garkai envari cenunum 
Gör kendini ayinei didar cünunum

HÜSEYİN SİRET

15



İrfan ve kemalinin derecesi, hakikaten derece
siz bulunan büyük üstadımız şeyhül’üdeba pek 
muhterem Bay Muhiddin Râifin beliğ takrizleridiı

Ali İffet k ard aşim e I

C e n a b ı îffeto  y ek ta  edibi dilkeş eda.
O  serfirazı afifi m uaşiri şuara.
B u gü n  g azellerin i bir kitap şeklinde  
Ç ıkartu b  ey led i zibi mehafili ürefa  
B ü tü n  şevah idi irfanıdır sünuhatı 
R ev a d ır  ehli dil eylerse hirzcan hakka 
Y e g â n e  hüsrevi avrenki mülkü manadır 
D e n ilse  dir bülegayi zem ane amenna 
F esah at isrini terk eylem ez bir üftade 
B e lâ g a t, em rine am ade çakeri edna  
M eyi beyanına tesnim i vahiy dildade  
N işatı ruhuna sehbayi aşk neş’ e keda 
Sipihri şiiri eder garkı pertevi icaz 
D o ğ u n c a  maşrıkı tab ’ mda neyiri mana 
K ulubu eylese  teshir çokmu e ş ’arı 
P eriyi m ehveşi ilham e kalbidir n e v a  
Cenanı halisi mir’ atı pâk sıdku sefa 
V ü cu d ü  m uhterem i bi behası mahzi vefa 
Surudu dem bedem i gülüstanı tab’ ında
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Bahar içinde baharı bedii şevk efza | 
Egerçi vacibedir bence mithatı şanı | 
Tenimde kaldığı müddetçe meddi aha şada 
O  bir cihanı edebtir nasıl olur mümkün ? 
Anın senasını j hakkile eylemek ifa 
Felekte neşri ziya eyledikçe mührü münir 
Semaya doğru edildikçe ref’ i desti dua 
Kemali Izzü selâmetle payidar olsun 
Vücududur teni manaya ruhu şaşaaza

MUHİDDİN RAİF

îairi şehir ve edihı mahir pek muhterem kar
nı Bay Mithat Cem alin müstesna takrizleridir

İffet kardeşime

Türk edebiyatım en uzak mazişindcn bugünkü 
Çehresine kadar tanıyarak, tadarak şairliğine 
Bu kıymetida ilâye eden A li İffet, bize eski şekiller 
Altında yeni şiirler yazdı. Bu eski elbiselerin altında 
G enç ve yeni bir kalp çarpıyor. (Gazellerim) i yazan 
Şairi birde bu noktadan tebrik ederim

M İTHAT CEMAL
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Sevgili şairimiz Kıbrıslı Bay Salimin kıymetli 
takriz beliğleridir.

Ey İffeti sühandan 
Eş’ an vechi handan 
Birşah eserki inşad 
ettin umumu hayran 
Mührü münürü hikmet 
Mazbutu çeşmi devran 
Bunlar gazelmi yoksa 
Tasviri ruhu canan 
Her bir gazel bir inci 
Mevludu nuru vicdan 
Takrize pek sezavar 
Yazsın bütün ediban 
A l tarihi mücevher 
Zi kıymı dürri mercan

1356

Şiir edebimizin pek kıymetli ve dirayetkâr 
üstatlarından halûk ve nezih muallim alim Bay 
İstepan Hilminin enfes takrizleridir.

“ Üstadı şiir ve edip Bay Ali İffete „
Şuara bezmine bir şemi feruzan kalemin! 
Ürefa bezmine bir meş’ali irfan kalemin ! 
Dürri hikmet ile arastedir her eserin 1 
Pür sefadır kaleminden saçılan her küherin!
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Badei aşkı ilahiden; alıp feyzi ciinun 
Neşei şevk ile olmuş dili pakin meşhun 
Olmayan dahili I dergâhı ciinun kâm almaz ' 
Bu feyafide tekâpu ile ilham almaz 
iffetin bir gazelinden bilir esbabı fünün 
Nice ibdai keramat ediyor hükmü cünun 
Sen de çek arif; isen camı cünunu bir dem: 
Mest olup hazrjeti cibrile olursun mahrem; 
Bu meyin katrjssidir zinde kılan mürdeleri 
Getirir vecde bunun cür’ası peg mürdeleri 
Kevseri aşkı hakikat katratı, bu züllâl 
Ediyor arifi sermesti temaşayı cemal 
İffetin yarı cenanı bil hakikattir bil !
İffetin virdi zebanı bu hakikattir bil 1 
İffete pirev olari hakka olup dildade 
Olur âlâmı cihandan ebedi azade 
Rahı aşk içre heman İffeti takip eyle 
Kaleminden dürü gevher saçarak söz söyle 
İffetin aşkı gibi kalbi ve ruhuda nezih 
Hikmet ü bahs tasavvufta Füzüliye şebih 
Düşün ol hüsnü hakîki ne gönüller çekiyor 
Her gönül ravzasma tohumî bedayi ekiyor 
İffeta sanmaki sensin eden izharı hüner 
Ettirir hüsnü hakiki sana işarı küher 
Onun ilhamı, bütün andeki asarı hikem 
Onsuz elbette kalır hamei şair ebkem 
Hilmiya vadii hikmette olup hemrahı 
İffetin kâbına varmak dileyorsun kâhı 
Çekma beyhude tuab bahse girip duru diraz 
Sen o ulviyete zira edemezsin pervaz

İSTİPAN HİLMİ
Gordik oğlu üordikyan

19



_ Naşiri şehir y e  Edibi mahir kiymetli kardeşim 
Üsküdarlı Bay Salih Saim tarafından ihda olunan 
takrizi âlîdir.

« Mefharrüşuara, Ali İffet Biyhemtaya tuhfei kem- 
teranemdir.»

i f fe t
Evet, bir şairi ez cümle bu mübarek isim veya mahlasi 

taşıyan afif bir şairi mahiri mevzuu bahis ü makal ve 
sermayei hasbuhal etmeden evvel onu yanı İffeti serlev- 
hai ibcal etmeğe mecbur oldum.

Zira, şayanı hürmet bir mana ifade eden bu, üç harfli 
pak ve nezih kelime öyle kıymetli bir lûgattirki insan 
onda bütün fitret g-üzelliklerini, tabiat ve ahlak ülviyet- 
lerini, mekarım ve Hasail nurlarını görür ve okur. Bunun için 
dir ki beşerriyetin nurlu zümresi, alemin yaradılışından 
beri onu yanı (İFFET) tabirini kadınına, ve erkeğine alem 
etmekle iftihar ve hüsnü tefeül etmiş ve (maneviyet) inden 
hayirler ve feyzler dilemiştir .

Şimdi gaibe ihtiram şeklinde, şekli tebcil ve mübece- 
linde Sühanveri münevver (Ali İffet) imize o sertacı mefha
retimize naklikelâm ve arzı meram eder de derim ki bu zat 
afif ve hasifin her hangi bir bibedel (beytilkasidini) 
—  daha kâmil ve şamil bir müeddayı müttekâmil ile —  
her biri kıttaatı hamseye bedel, rengin ve ateşin şiirlerini 
(son asır Türk şairleri) nam kitabın dördüncü cildinde 
gördüğüm zaman kendi kendime « ne olurdu ?  demiştim. 
Şu sahifede iffetin « mukkades aşkı menzur olaydı» evet 
mümaileyhin kasidei natiyesinde neler ve neler yoktu? 
Ez cümle şu (muhallede»ler var idi.
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Emin vaby benim aşkımın müfessiridir
Havase rüşen ölür metni hikmeti aşkım

—  ve —

Bu aşkın ismine (Sevdayı Ahmedi) derler.
Rakibi aşkı Hüdadir, rekabeti aşkım

ve

Duebruvam Muhammed yegâne mihrabım
(Ehad) )e (Ahmed) e bağlı ibadeti aşkım

İşte ben hazretin o şairi güzide hasletin Naatı Şerifini 
akuduğum zaman hakikaten hassan kadar kıymetli ve Ali
nenzilet bir şairi Nazim; pesend olduğuna iman ettim.

Allahın inayetile rayıhadar ve kıymetdar (Gazzelieri)
intişar ettiği gün ben herkesten evvel «Şeyhgalib» iisanin- 
dan - büyük bir helecari kalp ile - :

«Meydani Nazme çıktı Ali, kahraman gibi
Aldı Cihanı kabzaya Sahibkiran gibi
Elfazi oldu nuru cilaçeşmi manaya
Kenana pirehen götüren kâriban gibi»

Kıtası ile obi emsal ve faziletşiar Şairi ijfetkârim'ı
alkışlayacağım.

Şu abdi acizide vaktile tahriri ve edebi hizmetlerimden
dolayı üdeba kalemleri şu yolda teltif büyürmüşlardı.

Bin yaşa ey kuretülayın ivatan
Namdar ol hüsnü aşarinle sen
Feyz ü irfanın mezit etsin hüda
İftihar etsin seninle ailen

<!Şimdi ise yetmişe yaklaşan ömrüm

Üfüle doğru yürüdüğünü his ediyorum. Mezar taşıma
şu mısraı yazmak veya yazdırmak istiyorum.

Tehi dest olduğumdan yerlere geçdim hicabımdan.

Üsküdar: Salih Saim
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»

Büyük Şair! Hâkim Bay Feride

Bir tecellizar olur dil incilâyi nurdan 
Fark olunmaz hak bilir miratı kalbim turdan 
Biz en elhakk güy idik vahdet sarayı sidrede 
Doğmadan şemsi hakikat, fikre ti mensurdan 
Hiç ayılmaz mestii aşkü şeğaftan ta ebde 
Nuş eden feyzi Şarabı didei mahmurdan 
Kaldığım mehcuru didari cemalin gam değil 
Zereler nakâm olurmu şemsi duradurdan 
Ey sitemkâr eyleme meftununa cevrucefa !
Arşı sarsar kopsa bir ahım dili meksurdan 
Fitretince hayru şer doğmakta her mahluktan 
Sem gelir elbet yılandan bal çıkar zenurdan 
Hüsnü hulkun kıymeti hüsnü cemaldandirfüzün 
Bethisal akbeh olur, bed çehrei menfurdan 
Her amel, eshabmm şevk averı vicdanıdır 
Zevk alır cevr ehli ah ü nalei mağdurdan 
Şiiri muhrik daima makbuli ehli dert olur 
Feyzi sevdadır garaz manzumdan mensurdan 
Safdır ol rütbe kim hayranı, ebkârı nüket 
Farkı yok endişemin bir sinei billurdan 
Hak perestim ol kadar (İffet) ki sem’i ruhumun 
Güş eder hakkın sadasın ziri payı murdan

ALİ İFFET

Gazel



Gazel

Hüseyin Avniye
Ben aşkıne dilbestei naçarım efendim 
Mansur gibi zülfüne berdarım efendim 
Her yerde seni1 görmedeyim hazırü nazırü 
Ben cinneti sevdaya giriftarım efendim 
Bin hamdüsena menzili maksuduma irdim 
Miratı mücellâna nikehdarım efendim 
Haki rehin olmak ne büyük payei rifat 
Nurun ile bir mührü ziyadarım efendim 
Hayfaki seni görmesini bilmedi muşa 
Her zerrede ben naili didanm efendim 
Ruhulküdüsüm mayei canım demi isa 
Rahmda senin abdi vefakârım efendim 
Yoktur hevesim debdebei servet ücaha 
Ben saltanatı fakrde hünkânm efendim 
Pehnâyi Cedelkâhı muhabbette dilirim 
Uşşakı belâhahe alemdarım efendim 
Habe vararak”Bunca~sene™gâWa TcaTmam 
Ben zikri demmadem ile bidarım efendim 
Hemcinsimin âlâmı beni kılmada dilhun 
Mahrumu huzur ü ebedi zarım efendim 
Al canımı kurtar beni rabbim yaşamaktan 
Pek muztarib ü hasirü bizarım efendim 
Şensin bana hurşidi kemalâtı hidayet 
Ey Ahmedü Mahmudi keremkârım efendini 
( İffet) bana ayinei hak, türı kelimsin 1 
Mensur gibi zülfüne berdarım efendim

ALİ İFFET 
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Süleyman Ferit

Yar gelmişti bana mesti hiraman bir gece 
Mah girmiş koynuma nazan ü lerzan bir gece 
Her tarat mağbutu cennet her taraf taüri kelim ( 
intişar etmişidi envarı yezdan bir gece 
Ta ezel olmuş iken methuşu sergerdam aşk ' 
Kendime gelmiş idim üftanü hizan bir gece 
Leyletülmirac idi ol şeb ki gördüm yarimi 
Vechini lutfeyleyip gösterd. canan bir gece 
Çeşmi sehharı beni sevdalara gark eylemiş 
Badei aşkile olmuştum perişan bir gece 
Parlatırken berki rühsarı cünunu aşkımı 
Zindekii can verirdi misli iman bir gece 
Insilah etmiş de hakipaye etmişti şitab 
Oldu canım fahrile canane kurban bir gece 
Ta ebet ondan cefa, benden dahi sıdku vefa 
Yar ile etmiştik öyle abdu peyman bir gece 
Çevrini kesmiş idi benden liyakatsiz diye 
Tabesübh olmuş idim giryan ü nalan bir gece 
Gamzei gamharı cananın füsünu sihr ile 
Derdime vermişti abı hizri derman bir gece 
Kâh firkat ateşi kâhı hayalı vusl ile 
Oldu ( iffet) nim giryan nim handan bir gece

İFFET

Gazel



Gaael

Isri celili Ahmededir intisabımız 
Beytülharamdır dili kudsi meabımız 
Mızrabımızda inliyor avazı Cebrail 
Kür’anı mahzdır neğamatı rebbabımız 
Dilmürdekânı zinde kılar feyzi aşkımız 
Ruhu mesihe gıbta verir abu tabımız 
Erbabı zühde dersi hakikat verir, yarın 
Mesti cemali yar olarak şeyhü şahımız 
Envarı aşk makesidir, ufki ruhumuz 
Deryayi nuru mesken edinmiş hababımız 
Gam ehliyiz nişat ile yoktur alâkamız 
Artar belâyi neş’e ile ızdırabımız 
Biz zülfü yare bağlıyız avarei cünün 
Kim haşredek devam edecek piçu ü tabımız 
Meşk eyliyor anadili cennet alelseher 
Ah ü figan ü nalei kalbi harabımız 
(İffet) eğerçi sevmedeyiz yari bir zaman 
Ağyare kemlik etmez ülüvi cenabımız

ALİ İFFET
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Cünunu aşkımı asla dememki ram ederim 
Kanımla besler onu naili meram ederim 
Ben öyle merdi garibüldiyârı bidarım

JKi asitani habibimde subhu şam iderim 
Figanuzari anadil gibi değil nâlân 
Sürüdüm ehli kemale sefavi cam ederim 
Fedai can ederim hakipayi maşuka 
Başımla ben dili na kâma bezli kâm iderim 
Füvüzi ask ile eflâki nuri vahdette 
Büraku refrefi ahmed gibi hiram ederim 
Görülmüyorsada aynen, cemali ruhumda 
Hilâli hüsnünü yarin mehi temam iderim 
Beni -bitirmek ise fikru maksadı yarin 
Husulü maksadına ben de ihtimajn ederim 
Gönül yanar beşerin ıztırabı müthişine 
Huzuru rahatı vicdanıma haram ederim 
Bütün umuru mesalihde hükmü vicdani 
Ebuhanife gibi kendime imarn  ̂ederim 
Hakikati medeniyet, füyuzu ahmeddir 
Bu nuru bir gün olur kâbetül’enam ederim 
Hemi^e hayli dilmede duran kamerlerle 
S ^ a ^ n u r d ^ J T I^ ^  şebF garam ederim

ALİ İFFET

Gazel

28



Biz bu dehrîn intifai nimetinden geçmişiz 
Hubu zışti hadi'satın hikmetinden geçmişiz 
Nikmetinden kalsak azade ne nimet! voksa biz

_  _..... ;........ . r .... . . . .......  -,,„i

AdemiıTTutÇı uluvi himmetinden geçmişiz 
Olmasın muhtel havayı inzivamız, yoksa biz 
Dehri dünün incizabı izzetinden geçmişiz 
Dağ dağ olmuş derunu dil, seHamı gamzeden. 
Biz o çeşmi dilrubanın şefkatinden geçmişiz 
Ta ezeli habide talıE3ir hakiki ehlidil 
Biz cihanın izvücah ü rif’atmdan geçmişiz 
Hüsnü ef’alinde bulmuştur bihişti canudil 
Vaizin şiru şekerli cennetinden geçmişiz 
Biz kanaat gencinin sultani fakriilfahriyiz 
Alemin feyzi refah ii servetinden geçmişiz 
Şairiyettir bize eklil izu fazlu şan
Çarhı~3uhuh nikbet a v e r.devletinden geçmişiz
Mestiz ( IttcfflrBâdeıHHan'0' feyzi asT*i1e~“ 
Kâinatın şevk ü zevku işretinden geçmişiz

’ '““ '"“Â lÎ  İFFET

- Gazel
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Gazel
Yahya Kemaîa

Derdimi örtmekte bin şekli nikabım var benim 
Ey gönül ! senden da gizli ıztırabım var' benim 
Çokmucfur oldûmsa sermesti cunüni feyzü aşk 
Huni dilden inbias eyter şarabim var benim 
H^p-.seni. görmekteyim habu hayalimde' bile. •
Bir hakikat meş’ali şeklinde habım var benim 
Levhi endişemde durdukça hayali arızın 
Taze bir aşkım, müebbet bir şebabım var benim 
L-uşışıseylı öırışkı gam yıkup bunyadımı 
Fevki emvac musibette hababım var benim

bir^şehidi aşk isemde gam..değil • ;
Ehlr arşı-i ağlatan hüznü- türabım var -beni» •; 
Ettiğimden intisab ol şahı} hüsnün aşkına 
Kendi nefsimden bile kahrı hicabım var benim 
Sanma ey gafil beni avare bir seyyarı dehr j 
Kenberı rahim mübeccehbir kitabım var benim 
Kimseyi rencide itmem, itsede Kemlik bana 
Olsa olsa ■ kendime grenci itabım _var benim ; - 
İttim istikrah erbabı riya ve fitneden 
K u t^ â ^ u m R îrra H û mdan^EıtoEım var benim 
Canfedayim ( İffet) ihvana ve batta düşmana 
N evtevim bir tmeti âlicenabım var benim

■'.Mİf f e t '

3®



Gazel
■■■■.:/ i'-v'; *  i

1 Şairi Mahir Bay Halil Nihade
Nedir bu gir^e gönül ! bu hevayi naşad^n ! 
Değil muvafık debi edeb bu feryadın 
Gam ü belâ imiş asarı lütfü dildarm 
Ölümdür atıfeti sayde karşı sayyadın ! j 
Cihanı nura boğan afitabıT aşkımla |
K a E S f f l ^ ^ l ^ ^ - ' ^ c a a ı J ç ^ ş u _ _ ^ h a d ı n  !  j 
Muhabbetim sana karşı tezayüt ettikçe 
Tezauf etti o nisbette çevri mûtadın 1 
Âtapnfırçasını bamı çarha hayretten 
Göreydi nuru cemalin duçeşmi behzadm •! 
Vazifesi ecelin yok, bulunduğun yerde 
Taahhüt eyledi taktilı çeşmi celâdm ! 
Tecelliyatı hidayet nümuni aşkım ile 
Değişti akıbet efkârı hüşkı ziihhadın 
Verayi perdeden aksi cemali yari gören 
Teyakkun eyledi manayı remzin icadın 
Defini hâk edecektir seni bu aşk (İffet) 
Devapezir olamaz illeti hüdadadın !

ALİ İFFET



Gazel

Hüseyin Sirete
Bu şurişkehde ahvaii şüunun hikmeti vardır 
Hüdanın destiğahı hikmetinde san’atı vardır 
Cununu aşka düşmüş ben gibi avare yoktur yok 
Bana nisbetle Mecnunun ne aciz cinneti vardır 
Alıştım ateşi aşka cehennemden hazer etmem 
inanmam düzahin ta olkadarkim şiddeti vardır 
Teyekkün etmeliki mutlaka bir paki tmetdir. 
Görünce Ademin her bir işinde iffeti vardır 
Ne türlü eylese lütfü kerem hep eyleriz küfran 
Amnçün ehli aşka ol perinin hiddeti vardır 
Nisarıcan edince hakipayi yare kurtuldum 
Sanırdım bir zaman kim canımın bir kıymeti vardır 
Derunu dilde yarin tirmüjgânı hesabsızdır 
Dimekki kalbimin ulvî refahu serveti vardır 
Biçilmez kıymeti uzması zerle ehli namüsün 
Semavî bir şeref bitmez tükenmez izzeti vardır 
Musibethanei alemde sanma aşinasızdır 
Enisi kalp ü ruhu (iffet) in bir siret; vardır [1]

(1) Üstadı şiir ve edib Hüseyin siret Beyefendi



Zevki yok ehli dilin derdü gamından başka 
Virma yarab bana yarin eleminden başka 
Yağdırır çeşmi füsünkârı hadenkı gamze i 
Gördüğüm yoktur Omahın kereminden başka 
Ben iken kaysı hakikii beyabanı cunun 
Bağlayan yok I beni ol zülfü Hamından başka 
Ayeti aşkımı tahrire medadı kudsi 
Bulmadım kalbimin aşüfte deminden başka 
Fhli arş eylemiş ol sirriledünni ifşa 
Abı hizrin yeti yok gönce teminden başka 
Şüphe yoktur; ki odur secdekehi illiyyin 
Sürme yok çeşmime haki kademinden başka 
Nökte perdazii ebkâri meani edemez 
«İffet» in hamei dürri rakaminden başka

ALİ İFFET

Gazel

Gazel

Olunca haki derin gülşeni mezar bana 
Dokunmuyor elem ii derdi rüzgâr bana i 
O  rütbe etti gönül derdu gamla istinas :
Ki zevku neş’ e verir ah, ahu zar bana 
Habir olurmu gönül kahru derdi sevdadan 
Cununu aşk cenan verdi kirdikâr bana 
Tenezzül eylemem en’amı bağı rıdvana 
Füyüz'ı aşkın iken yarı dilşikâr bana 
Beni sever bunu her hali gösterir amma 
Nedendir eylemiyor zalim aşikâr bana 
Hiramı, cilvesi, nazı beni yaşatmıyacak 
Haram kıldı hayatım o işvekâr bana 
Huruşa geldi yine tab’ ı pakın ey (İffe t) .
Bu nazmı müntahabi kıldı yadigâr bana

ALİ İFFET
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Gazel
SUUd Yavsiye

Yari her gördükte hayretten lisanım lâl idi 
Ruhu vicdanım hemişe payine rümal idi 
Derdi aşkı yar ile kalubelâda tınetim 
Kays ile, Ferhat ile Vamık ile hemhal idi 
Ol perirüyün azabı ruzu hicrin görmeden 
Ruzu şeb gönlüm heman pür neşei amâl idi 
Hakipayi yare yüz sürdükçe elbet dökdügüm 
Eşki alim hun dil şeklinde arzıhal idi 
Azmi meydani sema ettikte ol mahbubu can 
A l eteklikle mücessem ateşi seyyal idi 
Nazm ile uğraştığım beyhude bir gayret imiş 
Sevdiğim sertabepa bir şiiri alülal idi 
Olmadan evvel şehidi kerbelâyi aşkı yar '
Tairi ümidim ey (İffet) şikeste bâl idi

ALİ İFFET

Gazel

İltifat eylermi gönlüm, ıztirabi aşkıma 
Abı kevser gıbta eylerken şarabı aşkıma 
Mürdekâne zerresi vermektedir bin feyzi can 
Ruru isa oldu hayran abu tabi aşkıma 
Lem’asından halk olunmuştur ezelde afitab 
Zatı nur aşıktır envarı şehabi aşkıma 
Hayretinden serteser mecnun olur lâhutyan 
Vakıf olsa sırrı medlüli kitabı aşkıma 
Güller açmıştır mezarım mevsimi gül irmeden. 
Hakim olmaz nevbahar asla türabı aşkıma 
İste oldur bir hakikî menbai abıhayat 
Can atar insü melek feyzil’üabi aşkıma 
Piri hilkat, jıevcivanii ebet vermiş ana 
Haşruneşr olsa halel gelmez şebabı aşkıma 
Feyzinin hayranıdır ta hilkatinden mihrumah 
Nuru mutlakdır demişler afitabı aşkıma 
Nağmesinden ta ezel raksan olur kevnü f  mekân 
Uymayan insanmıdır ( iffet) rebbabı aşkıma

ALİ İFFET



Sabahadek uyutnam farti ıztırabımdan 
Hirasö havf eder öldüm huzuru habımdan 
Azabı düzaha karşı muafiyet aldım 
D  işvebazi cefakâra intisabımdan 
Benim o mesti ezel, bade Fıari aşkı ebet j 
Ki büyimey çıkacak haşredek türabımdanj 
Kıyam ederdi mezar mda canlamb cemşit 
İrişse ruhuna buyu şarabi nabımdan 
Terenniimati hazinesile büîbiiüer 
Temeşşuk etmededir nalei rebbabımdan 
Sipahi derdû fcedurej^ kavafili güssa 
Tfene’üm etmede âlâmı bi hesabımdan 
Küsufi 3âıme__uğrardı_ safhai hurşit 
Tenevvür etmese envari afitabımdan 
Takaddüm itti muhabbette sureta mecnun 
Yalancı şöhrete kondu benim gıyabımdan 
Herem reşide iken şimdi çehrei eşar 
Hayat ü revnak alır ( IfıetJ abu tabımdan

ÂLİ İFFET

i' ;

I Gazel ' j .
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Gazel
Nalekâd matemin kalbü zebanımdır benim 
Anaelıbı zar, telmızı fıganımdır benim 
Umku ruhumda yatan tigi cefayi aşkı yar 
Tabemahşeren muazzez mihmanımdır benim 
Fikre tim ki hemdem ü hemrazı cebraildir
Arşı rahmandan hafi peygamre sanımdır benim

KİŞ Û S IİJK İE a Jto ^  ta ®z®1 .
Kavs ü Vamık bendegânına tüvanımdır benim 
Kalbi zarımdır tecellihanei aşku cunun
Pertevi hüsnü ezel1 zibi cenanımdır benim 
Eylem ezmi feyzi tesirde ihyayi kulub 
Ruhu kudsi hamei muciz beyanımdır benim 
Nazır u mehzûrum oî şuhu cefa mutatSIu* 
oeydığtm ayine hem ayine danımdır...h§n,nı
Canfezadır cilvesi, celladı candır gamzesi 
Dilberim'hem varicanT hem hasmi canımdır bediim
Eyleyen dilteşnikânı aşkı sirabı zülâl 
(İffet) ancak kevseri şiiri revanımdır benim

İFFET

Gazel

Yaresin açmaz tabibi je m  pereş tare gönül 
gösteririm bergüzarı yari ağyara gonuî 
NaTe senci iştikaolrnaz cefayTyardân 
Çevrine vakıf iken dil verdi dildare gönül 
Küştei hicranı olmuşken yine ümit eder 
Vuslati caribahşi yarı ah biçare gönül 
Gamzei httnhannı tealit eder her dem ana 
Bi sebeb zan itme olmuş Böyle sad pare yönüL 
u u n yine etmısjx_canan zehri handi iltifat 
Zehirden ezhar açıb dönmüştü guîzare* gönül 
Naleı m ahime ustadi ezeldir benzemez 
Hiffeti tabu mizacı bülbüli zare gönül
M g g jg a a f e g ^

elhak ta ezel ben camı serşare gönül



Gice alev çıkıyor sakfı habgâhımdan 
Tutuşsa çokmudur afak dudu ahundan 
Hemişe sinezen ü sineçak ağlıyorum 
Felek ayırdı beni ah mihrüroahımdan 
Bana şifa verecek bir tabibi hazık yok 
Sehami yesü keder vurdu kalbgâhımdan 
Benim yegâne celisi şeriri kişveri gam I 
Bütün cihanı elem doğdu tahtıgâhımdan 
Belakeşani cihanın benim serefrazı 
Hûda düşürmesün ( İffet) bu izzu cahımdan

I İFFfeT

; Gazel

Gazel
/ * S

Hakka - mikdarı nasibince - kişi agâh cilur 
Arifi billah olanlar arifi billah olur 
Anlasılsınmı muammay ihayatm gayesi 
Ma hasa! ömrü tebahtan ah ile eyvah olur 
Mebhasi tevhidde racil kalır ıdraklar 
Gerçi aklın matlabi hemvare istiknah olur 
Ruhimizdir ta ezeli tiyi sıratı müstakim j 
Kıldan ince olsada ehli dile şehrah olur 
Sade allahı görür her lâhza erbabı yakin 
Masivadan zevk alan şayanı istikrah olur 

iyakı yar ile canım teali etmede
| Ruveti didar için ahım ile hemrah-olur 
i Gerçi efalim beni kılmış gariki masiyet 
V (iffet)" ifgihı derunum tevbei cangâh olur

İF fE T
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Gazel

Tabir Olgun’a
Belâyı aşkı yare can dayanmaz 
Bu müthiş derde bin derman dayanmaz 
Tükettim ömrümü sevda yolunda 
Sefihe servet ü saman dayanmaz 
O  kâfir, gamzeye ruhsat verince 
Dili uşakta, iman dayanmaz 
Mesih olmuş bize bir canlı şahit 
Cemali meryeme rahman dayanmaz 
Nişat ü neşe durmaz oldu dilde 
Musibethanede mihman dayanmaz 
Yine cuş eyledi deryayi aşkım 
Bu tufan içre keştiban dayanmaz 
irişsem  bir zaman lütfü visale 
Gönülde raşei pinhan dayanmaz 
Fesadi kalbimin perverdikârı 
Olan sensin sana bin can dayanmaz 
Yakardı şulei ahım muhakkak 
Seni amma Buna vicdan dayanmaz 
Hiram ettikçe (İffet) ol perizat 
Bu naz ü işveye şeytan dayanmaz

İFFET
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Gazel

Muhterem hocam Abdülaziz M eceliye

Mevcut olaydı bende akıl zerrece bile 
İkmal eder idim onu feyzi cunun ile 
Ol rnaha nakdicanımı işar eder îdim 
Geçseydi ab fırsati nakâhzuhur ele 
Tasvire gelmiyor şebi hicran 'fecaati 
Görmüş değildi çeşrni cihan böyle haile 
Serdefteri cununi muhabbet benim, fakat 
Mecnun düştü~âsF l Te''nahak yere dile 
Tağyiri fikri aşkım için ettiğin eza 
Billahi şayi nafiledir şayi nafile 
Kıldım şuurdan yine tecrit nefsimi 
Ey akl benden eyle hazer bir görün hele 
Cananımın izarını bir görsa andelib 
Atfı nazar edermi idi bir daha güle 
Aguşu zevki ilmime birdem gireydi yar 
Muhtacı hal kalırını idi hiç mesele ‘ I 
Aşkile lıercü merc olan ahvali kalbimej 
Arif iken tevessül eder hep tecahüle i 
Merd oğlu merd olan feleğe minnet eylemez 
TercihjSeF
( İffet) cununu aşkının esbabıFahladım 
Kalbin esirdir ezeli hüsni ek mele

İFFET
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Balkan harbi hezimetimiz üzerine yazılm ış idi

Bir habı müselsel, ezeli mezhebimizdir 
Azadelen kayd, ebedi meşrebimizdir 
Mihrabı atalet, bize bir kıble kehi şum 
Nakusu belâ, peyki sürudi lebimizdir 
Nadanı ile eyleriz^ icadı havarık !
Fifavi veletîzavi cehil mektebimizdır
Hakkaki birer siri..celâdet idi..ecdat
Hayfaki bizim sanki cebanet ebınıızdır 
Öenber içine aldı .bizi savleti ada 
Talice zöhal sanki bizim kevkebimizdir 
Bir nehri huruşani teyakkuz ve tenebbüh 
Olmazsak eğer bahri adem man s abım izdir

İFE E T



Gazel

Ctınun

Arifîzarif Bay Remziye

Ateşi aşkınla oldum bülbülü zârı cunun 
Tabişârâdır gönülde şevki gülzârı cunun ;
Müşteri bulmazdı hazarı mehabbet gâh gâh 
Bitmese gülşenserâyı gamda ezharı cunun 
En büyük aklii şuura vaktolur eyler hulul 
Ol kadar muciznümadır feyzi envârı cunun 
Cür’asm bin akle tercih etmiyen divanedir. 
Refeder barı kuyudu camı serşârı cunun 
Aklı evvel dersalır sihrü füsunundan anm 
Sanma mecnunanedir divanı eş’ârı cunun 
Huşmendiden ziyade sahibi kudret odun 
Haşredek cari olur ahkâmı asarı cunun 
En mükedder kalbi seyrabı zülâlî şevk eder 
Zevki lâhutidir ancak varsa ekdari cunun 
Serteser dünya ve mafihayı istihkar eder 
Düşmeni kaydı emeldir tab’ü mişvârı cunun 
Belki cinnettir hakikî rehniimayı feyzi hak 
Anlaşılmaz tâ ebet medlülü esrârı cunun 
Sırrı idraki beşer aynen muammayı kader 
En büyük aklü zekâ bir na’şı berdarı cunun 
Leşkeri gamla bütün iklimi aşka hâkimim 
Çok mudur, oklumsa serdarı alemdarı cunun 
Ruhu behzad eylemiş tasvir levni aşk ile 
Resmi iffettir yegâne nakşı divan cunun

ALİ İFFET
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Gazel

Biçakçızade Hakki Hocamıza
Nar, mahluk nari ahımdan 
Kalbi düzah şırarı ahundan ’
Kiil olur ah o bi vefa birdem 
Ceçmiş olsa kenarı alnından 
Ruzu şeb girye ve figan ederim 
Etmeyüb ar, ari abımdan 
Çıkar avazı matem üşiven 
Kerbelâyi mezarı ahımdan 
Müteellim bütün ğaram ehli 
Derdi sevda şiarı ahımdan '
Cümle ervahi aşıkıni kiram
Ağlıyor zar zar ahımdan
Ta ezel bağzarı huldi- berin
Halk olunmuş bahari ahımdan
Kızarîr gül henüz gönce iken
Nutku hari hezari ahımdan
Mehveşanm lâtif cilveleri
Muktebes gamzedar ahımdan
Ruhu mecnûn garkı aşk olmuş
Leylii işvekâri ahımdan
Bin cehennem söner hicâbmdan
Küzer itsa eivari ahımdan
Hikmetin anlamam fakat sanırım :
Zevk alır kirdikâr ahımdan
Ruzi mahşerde ( İffet) ol bi din ‘
Yanar ateşnisar ahımdan

s ■ İFFET
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G azel

Kardeşim Zeynel Besim’e

Açınca kimse bana yare intisabımdan 
Ecel teri dökerim şiddeti hicabımdan 
O şahı hüsne ne mümkün beyanı aşk etmek 
Meğerki halimi fehırıetsün içtinabımdan 
Kebabımın nağamatı enini ruhumdur 
Garam şuleleri! fışkırır rebbabımdan 
Belâyi uıahz imiş insana kesreti idrâk 
Ne bahtiyar imişim auuarı insilâbımdan;
Şebabı daim olur feyzi aşku sevdanın j 
Henüz kıl kadar eksilmedi şebabımdanj 
Ecel halâs edecekdi beni fakat korkar j 
Tutuşmasın oda narı dili hârabımdan 
Hemişe görmedeyim yarcanı rüyada 
Hûda ayırmasın ( iffet) o tatlı habımdan

iffet
Gazel

Abdürrahman Şerefe
Bugün esrarı aşkı anlayan yok dinleyen olmaz 
Değil esrarı aşkı adi nükte fehmeden olmaz 

; Temeldir intizamı aleme şimdi havaiyat 
Hakiki mesleki irfana hahişle giren olriıaz 
Cunun ehli olur kâhice şadan yoksa akiller 
Musibethanei âlemde asla şadu şen olmaz 
Sanırdım görmeden fışkı fücuru darı dünyada 
Ki bir zen merdi taklit etsede bir merd, zen olmaz 
Fesadü fitneden vareste kalmazını o meclis kim
içinde hüsnü aşkın giilşeninden bir diken olmaz 
Sunufi derdii gam amacıdır kalbim fakat bence 
Hayatın zevki yok bir dilde kim cevrü rnihen olmaz 
Şu hükmü ittifakan verdiler şiir ü edeb ehli 
{A li iffet) gibi alemde bir merdi sühan olmaz

İFFET 'v;
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- Gazel
Akif Hocama

Rahı aşka salik oldum şevki imanım ile 
Aşıkı zarım bütün ruhumla vicdanım ile 
Reşk ederdi halime görse beni ehli, bihişt 
Lebbeleb mesti muhabbet mahı tabanım ile 
T abis efzadır dilimde feyzu en’amı cinan 
Ruzuşeb düzeh nişin olsam da cananım "üe 
Dergehi canana rehberdir tuluatı cunun 

Hal müşküldi kalaydım akl ü iz’anım ile 
Aklımı kaybeyledim aşkınla geldim akibet 
Asitane sade kurbanın olan canım ile 
İttim istinası kafi derdu alâmmla ben 
İştigal etmek abes, tetbiri dermanım ile 
Pek büyük noksan imiş (İffet) yazık his etmedi®; 
Kutsiyani ettiğim taciz, efganftn ile

İFFET

Kendi gazelime nazirem

Mevc urur her akl içinde nuru sehharı cunun 
Ehli aşka cilvesaz olmakta ebkârı cunun 
Sanma asandır irişmek cinnetin irfanına 
İtmeden hakkile arif, seyri edvari cunun 
Baktılar ki cinnetim, gülzari aşküllahdir 
Sakinanı arş olmuştur heveskârı cunun 
Şahidi gülçehrei gamdır hiridari anın 
Kalp aşıkdır tecelligâhi hazarı cunun



Eylemez tesir ol magruri hiisne vah kim 
Olmada beyhude giryan çeşmi hunbari cunun 
Akibet olmuş hadenki gamla hün efşan olan 
Dağı sinem lâlei sahrai zerkâri cunun 
Baksa herkes didei insaf ile ef’aline 
Kendi kendini eder mahkûmi naçari cunun 
Akili danâ kesilmiştir nice mecnunlar 
Zevk alır divaneler etmekle inkârı cunun ı 
Kendini mahveyleuıek insan için, cinnet ise 
Serteser olmuş beşer şerri dil azari cunıin 
Derdi aklımdan eser varsa onu imha için 
Sun baha ey desti kudret cami serşarı dunun 
Dembedem müzdat olunca bunca âlâmı hayat 
Olmamak mümkünmüdiir adem giriftari cunun 
Hilkati âlem ve ademdenberi beynelbeşer 
Çarpışırlar daim^ emvacı devvari cunun 
Zühdü hüşk erbanına baktıkça rağmen onlara 
Bağladim artık meyanı akla zünnarı cunun 
öyle sultanım ki iklimi cununu aşkıma 
Tahtıkâhı şevket ü şanımdır aktarı cunun 
Camiülezdat bir sevda ile sevdim seni 
Hem esiri aşkin oldum hem hiikümdari cunun 
Adem ü Havvayi zehri aşk ile tesmim edip 
Ta ezel cennette de hakim imiş man cunun 
Bir hakikî mesadet yoktur cihanda vakia 
Nisbeten amma olur mes’ut ebrarı cunun 
Bak ne icazkâr imiş cinnet ki en akillerin 
Ravzai idrakine saçmıştır ezharı cunun 
( iffet) in (Mecnun) bir şakirdi bi iz’amdır 
Her kelâmı aşkı bir şehnamei zari cunun

İFFET
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Şairi fadıi Mahmut Kemâl’e
*

Cununu aşkım imiş derdi canın ey bülbül 
Yakar derunumu ondan figanın ey bülbül 
Terenümatı hazinanen akseder cane 
Firazı kubbei. dil, aşiyanın ey bülbül 
Alelseher melekütilere hitab eyler 
Bilali aşkı hüdadır, ezanın ey bülbül 
Nasıl ihata eder kalbin öyle sevdayi 
Cihanı aşka fezadır cenanın ey bülbül 
Şikâyetin bütün âlâmı hicri canandan 
Hafi değil bize, razı nihamn ey bülbül 
Lisanı aşkına kamusu gaybdir gönlüm 
Senin yegâne benim tercümanın ey bülbül 
Heınişe gezdirecektim bihişt içinde seni 
Benim elimde olaydı' inanın ey bülbül 
Deruni giryede şakirdim olmadın halâ 
Benimle geçti nice imtihanın ey bülbül 
Nefeslerim sana ilkayi feyzi aşk eyler 
Bana seza ebedi imtinanm ey bülbül 
Terennüm eyler idi (iffe t) ayeti aşkı 
Olaydı vüs’ati heft asımanın ey bülbül

Gazel

ALİ İFFET



Gazel

Orhan Rahmi evladıma

0  külberki hayayi maili zevki visal etmem 
Dili pür ataşirD teskin için azürde hal itmem 
Semenzarı ızarın soldurur endişesindendır 
Ki busemle kitabı aşkıma kaydive bal etmem 
Idüb terki siva, aşku cununa hasrı nefs itdim 
İlâhi rindi sevdayım abesle iştigal itmem 
O nuru bı misali mührü maha eylemem teşbih 
Bu bühtanımla cananım, karini infial İtmem 
Yegâne menbai abı hizirdir lâl nüşini 
Bedihidir nnü ben dahili bahsu cidal etmem
Kemalim var iken feni cununu aşkn sevdada 
Fazilet mebhasmda serdi davayi kemal itmem 
Hemişe zikru fikrim dasitanı hüsnü canandır 
Lisanü aklimi beyhude vakfi kıl ükal itmem 
Göreydim ah ol dildari' koynumda derim amma 
Dili süzanımı divanei fikri miihal itmem 
İşittim dün gece kalbi rakibi eylemiş taltif 
O namerde kıyamı haşredek hakkım helâl itmem 
Alıştım ol kadar narı cahimi Hicri canane 
Ki mahşerde bile izharı aşari melâl itmem 
Tecelliyi cemali yare karşı doğrusu (İffet)
Hitabı «len ter ani „ remzine ben intikal itmem

İFFET
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Ö len kızım Zebranın ruhuna !

Dilki bir şivenkehi matemnisarmdır senin 
Andelibim ! aşiyani rahnedarindir senin 
Hatıratın yade geldikçe senin ey nurican 
Ağlarım zira bu girye yadigârındır’ senin 
Tutiyayi çeşmi giryanım türabı merkadin 
Secdekâhım ruzuşeb haki mezarındır Senin 
Firkatin alâmu ekrarile çeşmanı peder 
Tabemahşer çeşmesari zarı zarındır senin 
Ruhu mecruhum tavaf eyler demmadem ah edöp 
Makberinde nuru aynım türbedarmdıj; senin 
Meyyitim ruhan, beni cismen ayakta gezdiren 
Zindeki bahşı hayali dilfikârmdır senin 
Can çekişmekten ibarettir {hayatı haziran 
Cismin ( iffet) bil fıraşı ihtizarmdır senin

İFFET
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Gazel Fuzuliyi taklit

Muhterem İbrahim Alâettine

!f Küştei aşkın M haki makberinde yan yatar 
ganaıa movvitdir ceset şeklinde yekser kaiı yatar

* Çokmudur olsa ziyareşgâhi huban merkadim 
Toprağında bitşehidi hançeri müjkân yatar

* Dideme akseyledikçe ol mehi tabanı naz ;
' Merdümı çeşmimde ayni pertevi iman yatar 
Bahşeder abı hayati cavidan, busi lebi 
Zirî lâlinde o şuhun çeşmei hayvan yatar :,
Doldu nari düzahi hicranı cananımla ah 
Kalbi pür derdimde pek dehşetli bir volkan yatar 
Mehveşane çokmudur candan perestiş ettiğim 
Dilde hep aksi cemali.hazreti yezdan yatar 
Rahmedip dün sevdiğim gösterdi ruyi Utifat 
Şimdi kalbimde hezaran ravzai rıdvan yatar 
( iffeti in ,h ^ _.gar..?Fuzufnr^rHl taklidini 
Aşkı Jâhnti gribi kalbinde bir aslan yatar. •

■ *..i Stfet



Gazel

Giizel sevmek güzel bir ruha malik olmadan olmaz 
Dikenler gül gibi hurşide karşı handezen olmaz 
Açılmaz gönceler şermeyleyüb pakize renkinden 
Serapa çünkü oalar sen gibi bir giilbeden olmaz 
Hatadır benzedilmek serve kaddi naz perverdin 
Güzel bîr serv öyle nazenin ve ruhten olmaz 
Giderler kuyu yare dembedem biçare aşıklar 
Peyami vusîatin isal e amma bir gelen olmaz 
Mukis olmam gamu sevdada ben Ferhadü, Mecnuna 
Benim kalbim gibi âlemde bir darülmihen olmaz 
Mugaylan zarı mihnet, küştekânı âşka medfendir 
Şehidanı gama alâyişi kabru kefen olmaz 
Bu surethanede hüsnü ezel matlubumuz yoksa 
Köniil meemınuher leylâ misali siınten olmaz 
Bülendi himmeti merdani istiğnaye, bi şübhe 
Seraser alemi imkân tek bir nimeten olmaz 
Sanırsın hüsnü Meryem çanlamp gelmiş yine dehre 
O kâfir kişe benzer dilberi imanşiken olmaz 
Bütün şihru fisun imkânını çeşminde cem etmiş 
O gözlerden müessir, kalbi zare bir diken olmaz 
Dili avareyi azade kılmaz bendi zülfünden 
Bilir rnecnuni aşkı kayt için başka resen olmaz 
Belâyi aşkına gerçi olur çok kimseler mahkûm 
Cefayi tiri nazin, ben gibi amma çeken olmaz 
Alanlar feyzi ilmi mektebi irfani lâhuttan 
Şu cehl abat ııa siitde alimi rahzen olmaz 
Rumuzi hüsnü aşkı âleme faş eyledin. (İffet)
Cihanda sen gibi bir şuhumeşreb zülfiten olmaz

İffet
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Hakikî aşıkı şuride, kalbi dağdar ister 
Gönül, derd aşinayı aşku sevda bir nigar ister 
Ölürken didei nemnâk ü mahzunile, gönlüm ah 
Veremli dilberinden bir nigâhı carışikâr ister 
İrişti mevsimi gül, rıevbahari matemim vardır 
Anın çün. girişeni dil bir hezarı nalekâr ister 
Serapa yare döldüm naveki hunrizi gamzenden 
Gönül, seyyarü pür ahter mezari lâiezar ister 
Gıdayı ruh ü i vicdanım benim, derdfi derunumdir 
Gönül, bir musikiı dilşikâfi ahu zar ister 
Şafak renk ü emel pira demi vuslunda cananım 
Hababi huni eşkiinle izarın jaledar ister 
Nedendir tabe mahşer kalbi ( İffet müsterih olmaz 
ümidi intizar içre ümidi intizar ister

Gazel

51



Merhum Adanalı Ziya Beyin gazelini tesdis

Giiş edenler nalei mürği dili viranemi 
Keşfedenler kafi istiğnada vazilanemi,
Seyr edenler şehperi eş’ari serbazanemi 
Feh'mü idrak itmeyen1 amali ahraranemi

«Bilmeyenler gayeti efkârı serbestanemi 
Dir bakınca halime akilmidir divanemi» 
öılügiş bilmem hakikattir seraser meşrebim 
Cah için namerde düşmem merdi haydar meşrebim 
Kutsiyan takdir edtip taklit ederler meşrebim 
Neşri envar eyliyor manendi ahter meşrebim

«Rindi seyyarım, kararım yok kalender meşebim 
Hanuman aludi hicrim sormasınlar hanemi 
Gerçi gündegâh olur dökmekteyim yüz kerre eşk 
Dökmedim enduhi dilber haricinde zerre eşk 
Aşıkım dökmekdeyim daim rehi al üpe eşk 
Müncezibdir ta ezel oî mihri pertev bare eşk

«Kahrı dehri dun için dökmez gözüm bir katre eşk 
Malehülmeşrutına sarfeylerinı diirdanemi»

Hak perest bir ridri pür sevdayi bi bendim ki ben 
Aşk sahasında bir mecnunu pür derdim ki ben. 
Alemi hestide öyle azli nefes ittim ki ben  
Ol kadar imhayi hırsu arzu kıldım ki ben

«Bir humayi evci istiğnayi lâkaydim ki ben 
Damı teklife esir olmam gören yok Iânemi»

Giryenâkim ruzuşeb ol afeti purtab içiıı 
Kabiliyet kalmadı didemde artık hab için 

f Söndü gitti nuri didem bir düri nayab için 
Gerçi ümidi vefa yok ben gibi bitab için

«Eylerim canım feda candan seven ehbab için 
Ben ziyayım ateşe yakmam peri pervanemi»

İffet



Fârisi Gazel

İran Edebiyatı Müderrisi Buy feride

Dili hicran zede pür zar başed
Firaki yâr, dil âzâr başed
Dilem kez firkatet çün nari nemrud 
Beaksi ruyi tü, jgülzar başed 
Dilü can ki serazadi cihanest 
Beaşkat bendei nayar başed 
Şebu ruz derdü ğam mi ayedezyar 
Mera an mihnetu ğam, yar başed 
Betesiri fürûğı düdi ahem 
Ruhi dildar, pertev bar başed 
Hükûmranest derdil an peri zad 
Becanem ta ezel, hünkâr başed 
Beğamze vu girişme nist, an meh 
Beçeşmi mesti hud, hunhar başed 
Becevri andilazar, ahu nalem 
Hüruşi banki istiğfar başed 
Beşarti şud şehidi aşk (İffet)
Ki ferda ru’ yeti didar başed

İffet
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Aşkast dirm mezhebü timmül kitabi ma l  
Nuri cemâli yâr şevet afitabi ma î 
Uftadeim behâki mehabbet zelilıi har 
Mahvest bepayi dilber u luvvi cenabi ma î 
Y ekser cihan, peyrevi sultam hüsnü aşk 
P eyk i hudast, an şehi şevketmeabima 1 
Ma ançunan safakeşi ikbali dehr im 
H unabei melâlu keder şut şerabi ma î 
Ma an şeh id i. badei aşkim ki kudsiyah 
Sermest mişevend zijmıi turabi ma 1 
Ceşnanima sirişk feşanest ez firak i 
Şud ferşi rahi hasreti tu, dürri nabi ma l 
Dilteşneem betu melekulmevt biya biya !
Zail şeved behimmeti tu iztirabi ma !
D er kâinât nist cüz ez cebreîl vahiy 
A n  vahiy ğayri ust büvet irtiyabi ma 
Haki Hüseyn madeni miraci aşikan 
Hübbi alist sidrei kudsi meabi ma

İffet

Farisi Gazel
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Dinleyin î iîgani cansozü dili sat pareden 
K af i limit eyleflii biçare her bir çareden 
Gözledikçe açdığı zalimi hnıı efşanıın, güler 
Nabeea olmazını artık yare açmak yareden 
Haşredck muzlim kalır hurşidi devran dembedem 
îstinare itmese ol ateşin rüksareden 
Her mesamımdhn liümayan şulei seyyali aşk 
Sanma farkım var şebi hicran bir ateşparedea 
( i f fe t )  akimdan diler, tedbiri derman derdine 
Eyler istimdat bir divane bir avareden

Ali, iffet
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